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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Εικονογράφηση:
Ελίζα Βαβούρη



Η ΜΜΠΠΙΙΛΛΛΛΙΙ  ΡΡΟΟΖΖΕΕΝΝ γεννήθηκε στην Αθήνα, στο Πα -
γκράτι, και πέρασε τα παιδικά της χρόνια στον Πό-
ρο. Στα οχτώ της χρόνια µετακόµισε στη Σουηδία,
όπου πήγε σχολείο και στη συνέχεια σπούδασε δη-
µοσιογραφία. Το 1960 πήγε στην Αγγλία και σπού-
δασε αγγλική φιλολογία.

Έχει κάνει πολλές δουλειές: σερβιτόρα, λαντζέ-
ρισσα, υπάλληλος γραφείου ασφαλίσεων, βοηθός
νοσοκόµου σε γηροκοµείο, εκπαιδευτικός σε οικο-
τροφείο, συνεργάτης και παρουσιάστρια τηλεοπτι-
κών εκποµπών και φωτορεπόρτερ σε περιοδικά και
εφηµερίδες.

Έχουν εκδοθεί τα βιβλία της:
1) Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ: βραβεύτηκε σε

διαγωνισµό του 1987 για συγγραφείς παιδικών
βιβλίων που συνδιοργάνωσαν οι εκδόσεις Faber
and Faber, η εφηµερίδα Guardian και το BBC.
Έγινε τηλεοπτική σειρά για το BBC. Μεταφρά-
στηκε σε δεκαπέντε γλώσσες (στα ελληνικά από
τις εκδόσεις Πατάκη).

2) Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ: Μεταφράστηκε
σε δέκα γλώσσες (στα ελληνικά από τις εκδόσεις
Πατάκη).

3) Ο ΓΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ: Μεταφράστηκε σε πέ-
ντε γλώσσες (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πε-
ρίπλους).

4) ΕΝΑ ΧΕΛΙ∆ΟΝΙ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ: Μεταφράστηκε σε
έξι γλώσσες (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πα-
τάκη).

5) ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΟΡΙΛΑΣ: Μεταφράστηκε σε
πέντε γλώσσες (στα ελληνικά από τις εκδόσεις
Πατάκη).
Τώρα ζει µεταξύ Αγγλίας (Λονδίνο – Πόρτσµουθ)

και Ελβετίας (Βέρνη). Είναι παντρεµένη και έχει τρία
παιδιά.



Ο ΜΜΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΣΣΙΙΤΤΑΑΣΣ γεννήθηκε το 1971 στα Γιαννι -
τσά. Σπούδασε δηµοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη και
ασχολήθηκε µε το ραδιόφωνο. Από το 1994 ζει µό -
νιµα στην Αθήνα κι εργάζεται στο χώρο των εκδό-
σεων. Είναι συνεκδότης του περιοδικού για το βιβλίο
Index.

Κείµενά του (διηγήµατα, θεατρικά, ποιήµατα) συ-
µπεριλήφθηκαν σε ανθολογίες και δηµοσιεύτηκαν
σε περιοδικά και εφηµερίδες στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Τα µονόπρακτά του «Στην πλατεία» και
«Η τηλεόραση» παίχτηκαν στο Θέατρο των Καιρών
σε σκηνοθεσία Έρσης Βασιλικιώτη. ∆ιηγήµατά του
(από το βιβλίο του για ενηλίκους ΠΑΤΥ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕ-
ΤΡΟΥΛΑ) έχουν µεταφραστεί στα γερµανικά, τα ισπα-
νικά, τα αγγλικά, τα εβρα¯κά, τα σουηδικά και τα
φινλανδικά.

Έχουν εκδοθεί τα βιβλία του: Τ’ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΑ, Η ∆ΩΡΑ ΚΑΙ Ο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΥ-
ΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, Ο ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗΣ, ΒΡΕΣ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ!

Από τις ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα
βιβλία του ∆Ε ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΓΑΛΑ!, ΠΟΙΑΝΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΟΥΠΑ; και ΟΙ ΦΙΛΟΙ.



Ο Αλέξης αγαπάει πολύ τη γιαγιά του. 





Εκείνη µένει µακριά, αλλά, όποτε µπο-
ρεί, έρχεται και τον βλέπει.

Τη µέρα που πρόκειται να φτάσει, ο
Αλέξης ξυπνάει πρωί. Έχει καρφωµένα
τα µάτια στην πόρτα και περιµένει.
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Μόλις χτυπάει το κουδού νι,
τρέχει να της ανοίξει. Εκείνη
τον φιλάει και στα δυο µάγουλα,
τον σηκώνει στα χέρια και λέει: «Πο, πο,
µεγάλωσες κι άλλο εσύ!»

Ο Αλέξης γελάει. «Το τρώω όλο το φα~
µου», απαντάει και της κλείνει το µάτι.
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